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Det er veldig, veldig spesielt å være til
Konfirmasjon er tid for undring og nye opplevelser.
Den store dagen rører ved de dypeste følelsene i oss.

[ l eder ]

FredsrinG
I vinter slo norsk muslimsk ungdom en fredsring rundt synagogen i Oslo. Bildene
gikk verden over. «Vi vil drepe fordommer», sa initiativtaker Hajrah Arshad (17).

kirkebakken
Kirkebakken utgis av menighetsrådene
i Elverum.

De muslimske ungdommene viser vei. Utfordringen er ikke religion. Utfordringen er
ekstremisme. En menneskelig ring med unge muslimer var svaret på vold og terror
retta mot jøder. Slik ville de vise sin avstand til jødehat, og vise sin solidaritet og støtte
til dem som trakasseres eller lever i frykt.
– Jeg som muslim vil vise hva min islam er, hva min islam sier, hva mine foreldre har
lært meg om islam, fortalte Hajrah.
– Dette er en markering for å vise at vi står sammen. Vi føler den samme frykten og vi
vil ta støyten sammen med dere, sa 17-åringen i sin appell.
Overrabbiner Michael Melchior kvitterte med følgende hilsen:
– Ved å danne en ring har dere brutt en ring. Ved å danne en ring av vennskap, av
solidaritet, har dere brutt en ring av frykt, av hat og av mismot.
Initiativet og markeringen som fant sted i Oslo fortjener oppmerksomhet.
Både som en støtte i kampen mot jødehets, men også i våre fordommer mot religion.
Allahu akbar! ropte overrabbiner Melchior til de rundt 1300 frammøtte. Allah er størst,
betyr det. Noen vil kanskje reagere på at en rabbiner sier dette. Eller en kristen prest,
for den saks skyld. Men det avslører bare vår uvitenhet og fordommer. Allah er arabisk.
Jahve er hebraisk. Deus er latin. Oversatt til norsk heter alle tre Gud. Og den menneskelige fredsringen ga oss et bilde på Guds kjærlighet – gjennom unge muslimer, som
sto hånd i hånd med jøder, kristne og ateister.
Ole Kristian Bonden
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Helligsted
Det er vår i luft blir første setning. Endelig
varmer sola godt, og det er igjen tid for å
prøve ut årets nyheter i is-disken. Og ikke
bare det, vi går inn i en tid hvor flagget vårt
skal opp en rekke dager i løpet av kort tid.
Det er fem offisielle flaggdager i Norge i
løpet av vel én måned om våren. For noen
er heising av flagget en høytidelig handling
i seg selv. For mange gir det en god følelse
å se at flagget vaier i vinden i toppen av
flaggstanga. Da jeg gikk på barneskolen
lærte alle at flagget vi hadde i hånda skulle
vi vifte med og rope hurra. Og holdt vi det
ned mot bakken var formaningen klar: Vi
koster ikke bakken med flagget!
Flagget vårt symboliserer viktige ting for
oss. Det handler om historien, om minner,
om identitet; hvem vi er. Vi deler det med
alle andre i landet, og vi eier det sammen.
Flagget er felleseie. På samme måte som
kirka vår er felleseie. Vi eier den sammen.
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Og kirka representerer et mangfold av verdier for hver og en av oss. For noen er kirka først og fremst et stille-sted hvor man
får samlet tankene. For andre et sted for
vakker musikk. For andre kan kirka symbolisere en retning for livet. Kirka er alt dette,
og mye mer. I vår- og sommermånedene
har veldig mange et kirkebesøk eller flere.
Årets konfirmantkull samler også mange av
oss til en festdag i kirka.
Når flagget er heist, og kirkeklokkene
ringer til høytid og fellesskap i kirka, er det
også noe annet som skjer. For når vi møtes,
skapes et helligsted. Helligstedet er der
hvor håpet og lengselen fra hver og en kan
komme til uttrykk. Det er hvor våre gleder
og nederlag utfyller hverandre og hvor
spørsmålene er like viktige som svarene.
Helligstedet. Det er her vi utfordres.
For mangfoldet vårt er hellig. Ulikhetene
mellom oss kan skape, og gjøre oss rikere.

Hver og en av oss trengs for å skape et slikt
Helligsted. Det handler om å se hverandre
som mer enn den andre, en fremmed. Se
Gud i hverandre.
Kirka er et helligsted som skapes av at vi
kommer sammen. Verken flagget eller kirka
tilhører noen få. Alle må med for at det kan
bli felleseie. Jeg er glad for at disse to tingene har en nærhet til hverandre. Livene
våre har en større sammenheng, og hører
til et felleskap. Vi får identitet av det vi har
felles og det som er ulikt.
Geir Wiknes

Nye tangenter for Nils Tore
Etter over 17 år skal kantor Nils Tore Enget bytte ut orgelklang i Elverum
med nye toner i Vang kirke i Hamar.

– Jeg gleder meg til å skape musikk
i Vang kirke, men jeg vil også savne
folk i Elverum, ikke minst Hernes
barnekor, å jobbe med barn gir meg
noe helt spesielt, sier Enget.
Det siste året har kantor Enget
pendlet mellom tangenter i Elverum
og i Trondheim, for i fjor høst startet
han også på masterstudiet i orgel ved
NTNU.
– Det er utrolig spennende og lærerikt
å få lov til å studere i godt voksen
alder, man får kunnskapen inn på en
litt annen måte, sier Enget.
For forandring fryder, og etter så
mange år som kantor i Elverum ønsket
han å gjøre litt nytt. Og da stillingen
som kantor i Vang kirke ble lyst ut, så
søkte Enget med åpent sinn og fikk
jobben.
– Det fristet meg å få lov til å være
med å utvikle kor og musikkmiljøet i
Vang, og Vang kirke er den flotteste
kirken vi har mellom Oslo og Trondheim reint akustisk og arkitektonisk.
Jeg blir både stolt og ydmyk over at
jeg skal få lov til å fylle Vang kirke
med musikk, sier Enget, som har vokst
opp i Hamar.

Betatt av orgellyd
Enget forteller at han alltid har vært
fasinert av orgellyd, og at utdannelsen
ble valgt etter å ha lyttet til blant annet Bach.
– Orgelklangen, og kirkerommet med
dens mange historier fasinerer meg,
og derfor valgte jeg studieretning som
jeg gjorde, sier Enget.

Eksklusiv jobb: Gjennom over 17 år har kantor Nils Tore Enget sørget for orgelklang i
Elverum, og han har fått oppleve å spille på helt nytt orgel i Elverum kirke. Men nå skal
han skape orgelmusikk i hjemkommunen og Vang kirke, som er kjent for gode akustikk.

– Nettopp den bredden av oppgaver
og muligheter som jeg har fått her i
Elverum har utviklet meg til den kirkemusikeren jeg er, sier Enget.

Slutt og start med full kirke
Hamarsingen var ferdig kantor i 1997,
og da ble han ansatt i en ny organiststilling i Elverum.
– Jeg husker godt starten, hvor jeg
skulle jobbe med barnekor og janitsjaren, for meg var begge deler helt
nytt, smiler Enget.

Enget forteller at selv om han har
mange år bak seg som organist, øver
han minst like mye som tidligere.
– Ja, det er viktig å øve for å kunne
prestere best mulig når det gjelder,
jeg starter arbeidsdagen med å øve,
sier han.

Men siden den gangen har det blitt
mange ulike spillejobber for kantoren.
For som organist i Elverum har han
deltatt i mang en kirkelig seremoni,
i tillegg til konserter og blant annet
korarbeid for ulike aldersgrupper.

Han mener at han har en eksklusiv
jobb som organist.
– Det er jo bare i kirken du får oppleve
orgel og orgelmusikk, så vi må jo si at
det er eksklusivt, sier Enget.

Nå er han spent på nye oppgaver i et
nytt miljø. Fra 1. juni er det Vangssokninger som skal få nyte hans traktering av orgelet, men fortsatt skal han
bo i Elverum og utelukker ikke at det
blir gjestespilling i framtida. Kristi
Himmelfartsdag, torsdag 14. mai, blir
det avskjedsgudstjeneste i Elverum
kirke, med åpen kirkekaffe for alle i
Generalgården etterpå. Men før den
tid blir Enget travelt opptatt med
å sørge for at våren går sin gang i
Elverum.
– Jeg slutter med fullsatt Hernes kirke
under konfirmasjon den 31. mai, og så
starter jeg med fullsatt kirke under
konfirmasjon i Vang kirke. Jeg tror det
blir både en flott avslutning i Elverum
og en fin start i Hamar, smiler han.
Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen
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Dage r og tidspunkter

Konfirmasjon 2015
Elverum kirke
31. mai kl. 1030
Theodor Konttorp Heramb
Brede Dahl
William Karlmark Høye
Marius Rummelhoff Kvamme
Erlend Falkener Bertheussen
Emilie Sætre Harviken
Emma Adela Lundberg
Erlend Romenstad Brænden
Eli Synnøve Bryhni
Fredrik Aasvestad
Ine Elisabeth Bjølseth
Ingrid Gussiås
Mats Harviken
Ruben Nesmoen
Bendik Holen Bakken
Tonje Edvardsen
Ingeborg Nystuen
Thomas Johnsen
Marte Skirbekk Nesby
Christoffer-Robin Gaukrud
Anders Hessen Hanstad
Ramona Saade Eriksen
Tonje Schulstad
Terese Hugdal Leithe
Vilde Bråten Herstad
Jan Øyvind Aasheim

31. mai kl. 1230
Sunniva Ulvmoen
Mia Østmoen Bjørnes
Martine Rasch Grinaker
Stian Sønsthagen
Julie Trønnes Pettersen
Andrine Kastet Murstad
Synne Glestad Fossum
Jeanett Granrud
Janicke Sjaneth Tønnessen
Katrine Sætereng
Rikke Kikut Nordhagen
Karen Granberg
Kasper Silkoset Syvertsen
Tilla Kristensen
Espen Mosling
Line Åsheim Harviken
Karianne Larsen Haget
Marte Tokerød
Thiril Furuli Dølbakken
Karen Øien Ovrid
Sofie Haugstad
Robin Myrbakken Hansen
Caroline Lund
Sander Norsted Odden
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7. juni kl. 1030
Ketil Stenhammer
Kamilla Kleppang
Christina Sofie Woldmo
Even Lindaas
Fredrik Mork Øvergård
Nicolai Andre Fredheim
Helena Amundsen
August Engen Solberg
Marthe Køhl
Jens Fredrik Holberg
Eivind Storfjell
Snorre Myrvold Stener
Kristoffer Sønsteby Nergaard
Malin Karoline Y Storsveen.
Oda Blakseth Røsand
Thea Senderud Kjerneth
Isak Alexander Holten
Sigurd Moksness Pram
Matilde Solum
Vilde Øien Rask
Gerd Une Ntwali Fjerdingstad
Martin Skaug
Martin Holøyen
Ina Charlotte Sveen
Daniel Eugen Jørgensen

7. juni kl. 1230
Magnus Orri Axelsson
Malin Elise Pedersen
Marcus Rønning
Victoria Myhre Storholm
Eirik Nyberget
Steffen Wold Stensløkken
Eirin Sundeng
Petter Nyhus
Oona Engelberg Sund
Alexander Musum
Leo Mane Stenhammer
Emil Olsen Otterstad
Kristian Norstad
Andreas Bonden
Marius Bye Ørbakk
Tobias Småriseth
Magnus Borkhus
Karoline Schulhus Myrberget
Oscar Hanson Stubberud
Even Westgård Skogsrud
Thomas Bjørndal
Thea Bjørndal
Johanne Vie
Martin Stensberg Blådammen

Nordskogbygda
24. mai kl. 1100
Kristian Skoglund
Theodor Maurstad
Vilde Stenseth
Kine Borg Børresen
Odd Martin Hofgård

Sørskogbygda
24. mai kl. 1100
Syver Simensen
Tora Emilie Løkken
Sunniva Hermansen
Andreas Sveen
Anniken Ottershagen Lie
Åshild Melgård Sveen
Liv Tone Heramb

Hernes
31. mai kl. 1100
Henrik Bergersveen Skybakk
Selma Sofie Lindstad
Julie Lømo Halberg
Grete Marie Halle
Iselin Brustad Andersen
Edvard Stensbye
Elinor Evensen Smedstad
Nils Erik Nordhagen
Sondre Friis Nyberg
Julia Nordeng
Ingrid Sagen
Malin Eikeland Dambuen

Heradsbygda
7. juni kl. 1100
Tonje Kristmoen
Sara Voetmann Berntsen
Marte Grafsrønningen
Anders Fossum
Thea Kjendlie
Anders Ødegaard
Vemund Gleditsch
Andrine Hammer
Vegard Bakke
Emil Gjermundshaug Olsen

Kasper Silkoset S
 yvertsen (14), Ingrid Gussiås (14) og Karen Øien Ovrid (14) fra Elverum ser tilbake på et
innholdsrikt konfirmantår, og gleder seg til konfirmasjonsdagen.

Gleder oss til konfirmasjonsdagen
Læring, opplevelser og samtaler. Ett år som konfirmant
er snart slutt. Nå gjenstår den store dagen.
– Vi har lært ganske mye i konfirmasjonstida, ting vi ikke kunne fra før,
sier Kasper Silkoset Syvertsen, Ingrid
Gussiås og Karen Øien Ovrid.
– Det har vært godt å komme i
kirka. Her lærer vi mye mer om
kristendommen, og på en annen måte,
enn på skolen. På skolen lærer vi mye
om andre religioner, og så forventer
de at vi kan så mye mer om kristendommen enn det vi kan. I kirka har vi
møtt fortellingene om Jesus og hvordan han møtte andre. Mye av det jeg
kanskje har hørt om før har blitt satt
inn i en sammenheng. Ting har falt litt
på plass, sier Ingrid. De andre nikker.

De ti bud
– Jeg har lært mye nytt. «De ti bud»
for eksempel, sier Karen og u
 tdyper:
– Vi har ikke bare lært budene.
Vi har undersøkt og snakket litt mer
om historien rundt, og hva de kan bety
i dag.

Fadervår
– Jeg synes undervisninga har vært bra.
Det har ikke vært sånn at dette skal du
tro og ferdig med det, det har vært
dialog og mye undring. Gjennom det
synes jeg å ha lært mye, sier Kasper.
Han kunne Fadervår fra før, men det var
den gamle oversettelsen. I løpet av året
sitter det nye Fadervår spikra.
– Hva husker dere best fra året?
– Turen til Trondheim og Nidaros
domen var kjempebra. Det ga oss
mange inntrykk, både det å være på
reise sammen – og besøket i den store
katedralen. Men vi ble også kjent med
andre på turen, og fått nye venner,
sier alle tre.

Forventninger

– Selvfølgelig. Hva ønsker du deg?
– Penger. Jeg sparer ikke til noe
spesielt. Men et bidrag på konfirmasjonsdagen gir jo litt frihet og muligheter til å investere i noe jeg har lyst
på eller trenger, sier Kasper.
Karen har ønsket seg andestek til
middag, og har vært med enn del å
planlegge selskapet. Ingrid skal ha
koldtbord med sjømat. Kasper sier at
bare han fikk sjokolademousse som en
av dessertene, var det ikke så farlig
med det andre.
– Men det viktigste er at det kan bli
en koselig dag, der alle kan trives i
samme rom, avslutter Ingrid.

Tekst og foto: Ole Kristian Bonden

– Hvilke forventninger har dere til
konfirmasjonsdagen?
– Jeg gleder meg både til guds
tjenesten og festen etterpå. Er det lov
til å si at jeg gleder meg til gavene
også? spør Kasper.
kirkebakken 2 | 2015
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Sørg for å bli hørt: Ingrun Jule har rundt 14 års
erfaring innen kirkedemokratiet, og en åpen og
inkluderende kirke for folk flest har vært hennes
kjepphest. Hun oppfordrer folk til å engasjere
seg både med å stille som kandidater, men
ikke minst å sørge for å gå til valgurnene
ved kirkevalget til høsten.
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– Vi må sørge for en åpen folkekirke
– Det er viktig at vi engasjerer oss for å sikre en åpen og inkluderende
kirke, sier Ingrun Jule, som har lang fartstid innen kirkedemokratiet.
Ingrun Jule har over 14 års erfaring i ulike posisjoner innen kirkearbeid
som lekkvinne, både i menighetsråd, bispedømmeråd og i Kirkerådet.

– Jeg syns det var veldig hyggelig å
bli spurt om å være med i menighets
rådet i Elverum i 2001, og siden den
gangen har jeg stilt meg til disposisjon
og blitt valgt inn i ulike råd, forteller
Jule.
Men nå syns hun at det er på tide
at andre får slippe til og påvirke kirkens utvikling.
– Jeg liker å gjøre litt ulike ting, og
det er en tid for alt. Jeg har fått lov til
å være med på mye i kirkesammenheng, nå får nye koster komme til, sier
hun.
Jule angrer ikke en dag på at hun
har viet en del av sin tid som folkevalgt inn i ulike posisjoner i kirken.
– Jeg har lært utrolig mye, det har
gitt meg mye ny kunnskap, jeg har
lært mye om meg selv, og ikke minst
har jeg blitt kjent med mange hyggelige folk, sier Jule.

En stemme for folkekirken
Og Jule har vært tydelig fra dag én på
at hun har jobbet for å sørge for at
kirken skal være en folkekirke, hvor
folk flest skal føle seg hjemme.
– Det er utrolig viktig at vi som vanlige medlemmer i kirken engasjerer
oss og blir med på å forme kirken slik
vi vil ha den. For meg og oss i Hamar
bispedømme er det liten tvil om at det
er folkekirkeprofilen vi framsnakker,
sier Jule.
Jule sier at det kirkelige arbeidet i
stor grad foregår lokalt, men at hun
gjennom å ha sittet i regionale og nasjonale fora har bidratt til å komme
med sin stemme, for å legge rammer
for den lokale jobben.
– Jeg syns det er svært viktig at vi
har gode lokale kirketilbud for folk,
uavhengig av hvor du bor, sier Jule.

Med ny organisering etter at kirken
har skilt lag fra staten, så mener hun
også at det er svært viktig at de som
blir valgt inn i maktposisjoner i kirken
må være et godt og bredt utvalg av
kirkens medlemmer.
– Kirkedemokratiet må bestå av representanter som speiler alle medlemmene i kirken, og da er det viktig at vi
både stiller oss til disposisjon i verv,
men ikke mist stemmer under valget,
for å sørge for at våre holdninger blir
hørt. Det er viktig at ikke kirken bare
blir for et smalt publikum i samfunnet,
for kirken betyr mye for mange, uavhengig av hvor ofte man går i kirken,
sier Jule.

– Men etter å ha vært mye engasjert i kirkedemokratiet i så mange år,
hva skal du bruke tiden på nå da?
– Jeg skal nok finne på noe skal du
se, jeg klarer ikke å la være å være engasjert, smiler Jule.
Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen

Opp- og nedturer
Jule legger ikke skjul på at hun gjennom åra har lidd nederlag når avgjørelser ender opp i noe hun er svært
uenig i.
– Det er klart at man blir litt skuffet,
men samtidig så må vi respektere demokratiet og det er jo nettopp derfor
at det er viktig at vi engasjerer oss og
kommer med våre innspill, ellers får vi
ikke gjort noen endringer, sier Jule.
Blant annet mener hun at man bør
jobbe videre for at homofile skal få
gifte seg i kirken.
– Ja, jeg håper mine etterkommere
vil jobbe for at vi skal behandles likt i
kirken, uavhengig av for eksempel
hvilken seksuell legning vi har, sier
Jule.
Hun har ingen planer om å henge
over og bli noen syvende mor i huset,
men dersom noen ønsker tips, så deler
hun gjerne sine erfaringer.
– Ja, folk må bare ta kontakt og
spørre om råd dersom man ønsker
det, smiler hun.
kirkebakken 2 | 2015

7

Det er nå vi bestemmer hvilken vei folkekirken skal gå fremover

Kirke eller sekt?
I skrivende stund er det årlige Kirkemøtet, «kirkens storting», nettopp
avsluttet i Trondheim. Uten tvil et arbeidskrevende møte, hver av delegatene fikk tilsendt 3,5 kilo sakspapirer. Det er utvekslet hilsener fra høyeste
hold: Kulturminister Torhild Widvey advarte mot venstrevriding i kirken,
mens Arbeiderpartiets Trond Giske kvitterte med oppfordring om å holde
stø kristen kurs til forsvar for samfunnets svake og utstøtte.

Årets møte er en forberedelse til
kirkevalget i september som kommer
til å legge premisser for fremtidens
norske kirke. Det er på tide at det går
opp for oss 3,1 millioner medlemmer at
det er nå folkekirkens fremtid avgjøres. For første gang er Den norske
kirke som folkekirke konstitusjonelt
skrevet inn i Grunnloven, ved paragraf
16, i tillegg til at paragraf 2 understreker vår felles kristne og humanistiske
arv. Med en konstitusjonell folkekirke
har vi fått et felles, demokratisk ansvar for å definere hva folkekirken skal
innebære.
I forkant av kirkemøtet var diagnosen klar: Kirken sliter med synkende
dåpstall, synkende deltakelse til
gudstjenester, færre vigsler, ubesatte
prestestillinger. Kirkerådets direktør
Jens-Petter Johnsen uttalte at «det
er behov for en nasjonal satsing».
Utfordringene frem mot år 2017 når
kirken helt blir herre i eget hus, er
uten tvil store. Er de negative tegnene
et signal om at stadig flere mennesker
mener kirken er passé?
Jeg tror ikke det, men vil man snu
den negative trenden og ha en åpen
folkekirke, må man innse at mange
mennesker har et forhold til kirken
selv om de ikke definerer seg som
såkalt «personlig kristne». «Kulturkristen», som en stor del av medlemsmassen kanskje vil definere seg som,
holder i bøtter og spann. Kirken skal
ut fra sin egenart og teologi profilere
nærhet til livet selv, omfatte alt menneskelig og ikke være et hus bygget for
spesielt religiøst anlagte mennesker.
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Det kan saktens ruskes opp i en
altfor passiv medlemsmasse, men det
er også behov for at kirken vedkjenner seg sin egen bakstreverskhet på
områder der samfunnet ellers er kommet lenger i åpenhet og inkludering.
Hvorfor skal statsstøttete religiøse
organisasjoner være fritatt for forbud
mot diskriminering, det være seg
kjønnsdiskriminering eller annet?
Foran det kommende valget kan
det være klargjørende å skjelne mellom begrepene kirke, trossamfunn
og sekt slik som religionssosiologien
gjør. En kirke er en religiøs institusjon
som er åpen for alle som hører til et
visst geografisk område. Sekten er en
avskalling fra moderinstitusjonen og
krever tilslutning til en bestemt trosformulering, mens trossamfunnet er
noe midt mellom. Når kirkens ledere
så ofte velger å omtale kirken som
et trossamfunn, blir egenarten som
folkekirke borte.

«En egen kirkelov
er på sin plass»
En av de store diskusjonene under
kirkemøtet har vært spørsmålet om
Den norske kirke skal ha en egen lov
eller om den skal høre inn under en
felles lov for samtlige tros- og livssynssamfunn. Uten å gå nærmere inn
på de juridiske finessene i diskusjonen,
tenker jeg det er viktig å sondre
mellom kirke og trossamfunn.

Den norske kirke er en institusjon
som i kraft av sin konstitusjonelle
rolle og historiske tradisjon, står i en
særstilling i forhold til øvrige tros- og
livssynssamfunn. Det gjelder mang
foldet av oppgaver som hører til det
å være en grunnlovfestet institusjon
som skal betjene mennesker over hele
landet. Den historiske dimensjonen,
det at kirken har vært kulturbærer her
til lands gjennom tusen år, med plikt
til å ivareta kirkebygg og kulturskatter,
setter den også i en særstilling. Den
første lovformete Kristenretten går
tilbake til Olav Haraldssons møte med
tingmennene på Moster i 1024.
Den juridiske og historiske sær
stillingen som Den norske kirke har,
er etter mitt syn i seg selv en begrunnelse for at en egen kirkelov er på sin
plass.
Men det som vil være viktigst for
folk flest, er at den teologiske åpenheten som kreves av en folkekirke,
blir ivaretatt. Ingen skal føle man må
undertegne et bestemt trosbekjennelsesformular for å kjenne tilhørighet
til kirken.
Det er nå det gjelder å være med
og forme folkekirken i ordets rette
mening, og ikke gjøre Den norske
kirke til et snevrere trossamfunn eller
en sekt. En forutsetning er at vi som
velgere får tilstrekkelig kunnskap om
hva valglistenes kandidater står for i
alle viktige spørsmål.

Gro Steinsland, religionshistoriker
gro.steinsland@iln.uio.no
Publisert i Klassekampen 23. april 2015

Bruk stemmeretten din
Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting
og kommunestyrer 13. og 14. september i år.
Kirkevalget består av to valg: Valg til menighetsråd og valg til bispedømmeråd.

Vil du være med og forme folkekirken vår lokalt?
Vil du være med og bestemme hvem som skal styre i kirken?
I den kommende valgperioden, 2016 – 2019, står
kirken overfor store og viktige veivalg.
– Skal kirken tilby vigsel av likekjønnede par?
– Hva skjer etter skillet mellom stat og kirke?
– Hvem bør bli kirkens neste biskop?
– Hva skal kirken mene om politiske spørsmål?

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet lokalt.
Medlemmene i menighetsrådet har stor innflytelse
på de lokale oppgavene og utfordringene vår
folkekirke har.
Her følger noen eksempler på menighetsrådets
ansvarsområder:
– Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
– Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
– Gudstjenester
– Kirkemusikk
– Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
– Samarbeid med frivillige
– Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
– Menighetens økonomi
I alle våre fem menigheter her i Elverum er det ut
arbeidet lister med personer som har sagt at de vil
være med og forme den lokale kirken.
Den 13. og 14. september har også du mulighet til å
være med og forme folkekirken vår

— bruk stemmeretten din!

Illustrasjonfoto
Illustrasjonfoto

Tekst: Anja Terjesen
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Sommerkonsert

Konsert for små og store

Cantate Domino med solister.
Søndag 14. juni inviterer Cantate Domino og dirigent Ole Andreas Fevang
til sommerkonsert i Elverum kirke. Programmet blir variert, med fokus på
norsk m
 usikk. I år er det 100 år siden komponisten, organisten og kordirigenten
Knut Nystedt døde, og koret vil synge noen av hans stykker. Vi presenterer
også et knippe folketoner, blant annet en springar i fra Telemark.
Velkommen til en god norsk sommerkveld med Cantate Domino.
Søndag 14. juni kl. 1900 // Billetter kr. 150,- // Barn gratis.

Geirr Lystrup og
Hernes barnekor
Hernes kirke torsdag 21. mai kl. 1800
Nå kommer Geirr Lystrup til Hernes
kirke! Han har tatt med seg Maurits
maur og sammen med Hernes barnekor blir det en reise verden rundt på
sangens vinger. Gjennom tekstene vil
publikum oppleve møter med både
mennesker og dyr fra forskjellige steder i verden.
Billetter kr. 150,- forhåndsselges på
Elverum kirkekontor og ved inngangen.
Barn under 15 år gratis.

I pinsen har
kirken bursdag

Festspill i Elverum kirke
Fra 31. juli til 9. august arrangeres de tradisjonsrike
Festspillene i Elverum.
I kirka feirer vi med festspillmesse søndag 2. august kl. 1100. I tillegg får vi besøk
av Bjørn F. Boysen, som spiller orgelkonsert lørdag 8. august kl. 1400. Boysen har
siden 1970-tallet har vært en av Norges mest markante konsertorganister. Han
har spilt i Elverum flere ganger, og konsertert over store deler av Europa. Han
har bak seg en rekke plate- og CD-innspillinger og opptrådt en rekke ganger i
radio og fjernsyn. Som organist ved Oslo Konserthus har han ansvar for et av
landets største orgler. Som pedagog og professor ved Norges Musikkhøgskole
har han utdannet en lang rekke av dagens kantorer, inkludert undertegnede
Ole Andreas Fevang i Elverum.
Boysen spiller et publikumsvennlig program som kler orgelet i Elverum kirke
godt. Han spiller blant annet en triosonate av Bach, samt musikk av Beethoven,
Louis James Alfred Lefébure-Wély og Cesar Franck. Velkommen til en spennende
konsert!
Tekst: Ole Andreas Fevang

10

kirkebakken 2 | 2015

Vet du hvorfor det? Pinsen er da
disiplene fikk Den Hellige Ånd og gikk
fra å være redde til å bli frimodige til å
fortelle om Jesus. På grunn av dette
kom tre tusen mennesker til tro, og den
første menigheten ble til. Derfor kaller
vi pinsen for kirkens fødselsdag.
I Elverum kirke har vi stor bursdagsfeiring i kveldsgudstjenesten 2. pinsedag. Der vil det kry av barn i alle aldre.
Niåringene er spesielt inviterte og avslutter i disse dager forberedelsene av
en stor bursdagsgave som de ikke ser
resultatet av før de kommer i kirka 2.
pinsedag. Barnekorene Minore, Majore
og Hernes barnekor slår seg sammen i
denne gudstjenesten, slik at sangen
virkelig kan stå i taket.
Små og store er hjertelig velkommen til en hyggelig kveldsgudstjeneste
kl. 1800, 2. pinsedag. Etter gudstjenesten blir det hjerteballonger og sjokoladekake til alle på kirkebakken.

Gudstjenester i det fri

Nubben Seter 2010.

Unn deg en naturopplevelse utenom det vanlige og bli med på friluftsguds
tjenesten. Fra bypark til seter, fra tjern til gårdstun feires det friluftsgudstjenester.
Ta deg tid til å stoppe opp og nyte skaperverket og fellesskapet med andre.
Friluftsgudstjenestene gir perspektiver både på naturen og livet.

Revelberget

Nubben seter

Renosdammen

14. juni kl. 1100
Tradisjonen tro inviterer Heradsbygd
menighet til setermesse – gudstjeneste
i det fri.
Det er vei helt fram, og den blir
skiltet fra Melåsberget.
Vi håper selvfølgelig på blå himmel
og sommervær, men går inn under tak
hvis det regner. Det anbefales å ha
med noe å sitte på. Velkommen!

21. juni kl. 1200
På Nubben seter i Strandbygda er det
blitt feiret setermesser i mange år.
På denne midtsommer-søndagen
møtes vi på denne perlen inne i skogen, med setervollen og de gamle husene, blomsterenga rundt, og skogkledte åser så langt øye kan se. Veien
går gjennom Letjerndalen, og er godt
skiltet fra Strandbygdvegen. Ingen
bomavgift denne dagen, den betaler
vi. Vi parkerer der den skilta vegen ender og går ca. 600 meter i myrlendt
terreng, B
 eregne god tid. Det er ikke
værforbehold – men kle deg etter været. Blir det regn trekker vi inn på låven. Ta gjerne med mat/drikke og noe
å sitte på. Velkommen!

26. juli kl. 1300
Sørskogbygda menighet ønsker velkommen til Olsok-messe.
Kommer du fra Elverum, tar du av
ved Statoil mot Sørskogbygda, kjører
forbi Sørskogbygda kirke og Samfunnshuset og fortsetter i 7,5 km. Fra
her er veien skiltet til Renosdammen.
Ta med noe å sitte på. Ved dårlig vær
flyttes gudstjenesten til Sørskogbygda kirke. Velkommen!

Triangelparkmesse
14. juni kl. 1100
På det gamle kirkestedet i Triange
lparken feires skaperverkets dag med
en flott friluftsgudstjeneste. I Triangelparken sto Elverums gamle stavkirke
og her lå St. Torleivs kapell. Blir det
regn flyttes gudstjenesten inn i Elverum kirke. Velkommen!

Kalbrenna
16. august kl. 1200
Nordskogbygda menighet ønsker velkommen til gudstjeneste på Kalbrenna med tema Skaperverkets dag. Servering av skjørost og rømme, samt
kaffe og kaker. Ta med deg noe å sitte
på! Følg skilting fra Ulvådalen.
kirkebakken 2 | 2015
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v å re annonsø rer – de støtter oss! ]

Advokater:

Blomsterforretninger:

Advokat Jostein Løken
Postboks 1, Gamle Trysilveg 6
jostein@advokatloken.no

Eiendom:
YC Eiendom AS

Elverum Blomster Vikan
Storgt. 16
Tlf.: 62 41 07 67

Dammenvn. 2
Tlf.: 62 43 11 00
www.yc.no

Postboks 100, St. Olavs gt. 2
Tlf.: 62 41 91 10
advokat.jonny.holen@c2i.net

Marihøna

Lunkegården

Advokat Anders Sims

Blomsterhjørnet

Advokat Jonny Holen

Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 11 03

Postboks 1, Gamle Trysilveg 6
Mobil: 48 99 97 01
anders@sims.no

Gml. Trysilvn. 3
Tlf.: 62 41 12 06

Stil Blomster Floriss
Mart’n Senteret
Tlf.: 62 40 03 50

Bank:
Nordea

Storgt 21
Tlf.: 62 42 51 00
elverum@nordea.no

Blikk- og
kobberslager:
Elverum
Blikkenslagerverksted

Sparebanken Hedmark

Storgt. 26
Tlf.: 02999
elverum@sparebanken-hedmark.no

Svartbekkvn. 61
Tlf.: 62 43 57 00
post@elverum-blikk.no

Storgata 7
Tlf. 62 43 22 70
lunke@me.com

Elektriske installasjoner/artikler:
Svensgaard Installasjon AS
Svartbekkvn. 20
Tlf.: 62 41 75 00
firmapost@svensgaard.no

Dagligvare:

Elverum Begravelsesbyrå

Engros – byggvarer:
Tor Løkken AS
Vestsivn. 67
Tlf.: 62 41 05 70

Bensin & Rekvisita:

Prestmyrbakken
Tlf.: 62 41 08 53

Meny Elverum

Fotograf Martin Grønvold Bøe

Kremmertorget,
Kirkevn. 4, 2406 Elverum
Tlf.: 62 43 55 70 - Faks 62 43 55 71

Statoil Service Elverum

Bakketungt. 2
Tlf.: 62 41 17 11
roger.haugen@statoilfuelretail.com

Kiwi Fjeldset

Bilsalg/verksteder:

Kirkevegen
Tlf.: 62 41 31 22

Eiendomsmegler:

Elverum Sport Bilsalg AS
Svartbekkvn. 31 Tlf.: 62 41 77 00
post@esb.no

Studio Westjordet
Kirkevegen 58
Tlf.: 62 41 17 00
studio@studiowest.no
www.studiowest.no

Rema 1000

St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl
Tlf.: 62 41 08 08

Tlf.: 93 05 14 73
www.fotografboe.no

Tlf. 62 41 44 50
St. Olavs gate 1, 2406 Elverum
www.monabjerke.no

Svartbekkvn. 51
Tlf.: 62 43 26 00
post@oddvarolsen.no

Svartbekkvegen 85 A
2411 Elverum
Tlf. 62 41 96 40 / Fax. 62 41 96 49

Rørleggere:
Hagen rørlegger og
varmeservice AS
2415 Heradsbygd
Tlf. 900 25 702
post@hrv.no

Spisested/catering/
overnatting:
Trondheimsvegen 9
Tlf. 62 43 10 70
scandichotels.no/elgstua
facebook.com/elgstua

Sport/hage/fritid/
hytteutstyr:
Sykkel og Motor Elverum AS
Vestsivn. 67
Tlf. 62 41 26 97
sykkelogmotor@gmail.com

Sveising:
Skjærbekk Sveis og Montasje
Julusdalsvegen 463
2410 Hernes
Tlf. 95 05 86 62

Gravmonumenter:
Møre Gravmonumenter AS
6490 Eide
Tlf.: 71 29 63 80
www.gravmonumenter.no

Meglerhuset Bjerke AS

Sulland Elverum AS

Lås & Sikring AS

Scandic Elgstua

Fotograf:

Begravelsesbyrå:

Lås og sikring:

Trykkeri:
Ide Trykk AS

Øvermarka 16, 2320 Furnes
Tlf.: 91 70 25 92
www.idetrykk.no

Hud-fotterapi:
Solveigs hud- og fotklinikk
Helsetorget – Mart’nsenteret
Tlf.: 62 41 29 04
Fordypning innen diabetes

Ønsker du en støtteannonse her ?
Ta kontakt med Anja Terjesen, telefon 95 19 89 12
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Med himmelen som tak

– En overnattingstur for deg som går i 7. klasse
Har du lyst til å overnatte i lavvo eller rett og slett sove under åpen himmel
sammen med vennene dine? Bli med på årets tilbud fra Sammen i kirka.
Siste uka før skolestart, torsdag den
13. og fredag den 14. august skal vi gå
pilegrimstur i langsomt tempo fra Hagaroa i Heradsbygd til Rokoberget i Løten.
Hele turen er ikke mer enn ca. tolv kilometer og vi fordeler etappene over to
dager. Å være pilegrim handler om å gå
i langsomt tempo, uten tunge bører.
Bagasjen vår blir derfor kjørt frem til
leirplassen og opp til Rokoberget dagen
etter.
Det blir mange stopp underveis med
ulike aktiviteter slik at sansene våre får
noe å jobbe med. Vi skal spikke oss vandrestaver, ha barkebåtkonkurranse, leke
morsomme leker i skogen, det blir små
historiefortellinger om livet og hver
dagen til Elverums første bosettinger,
korte bibelfortellinger og vandrings
sanger. Vi skal også spise god mat underveis, laget på bål eller på stormkjøkkenet. Om kvelden skal vi kose oss rundt
bålet. Hele turen blir avsluttet med en
friluftsgudstjeneste i den gamle kirke
ruinen på Rokoberget i Løten fredag ettermiddag. Her stoppet pilegrimene for
800 år siden når de skulle til Hamar på
Kaupang.

Nye medarbeidere
Samtidig som vi takker både Nils Tore
Enget og Guro Evensen Hjemli for
jobben de har gjort for kirkene i
Elverum, jobbes det nå med å finne
gode erstattere. I det Kirkebakken går
i trykken, har søknadsfristen for to
hele kantorstillinger gått ut. Det er
flere svært gode søkere til begge
stillingene. Disse stillingene utgjør
sammen med Ole Andreas Fevang
musikerkollegiet i kirkene i Elverum.
Den ene av stillingene vil få ansvaret
for barnekorene, mens den andre
primært er rettet mot orgelspill.
Tekst: Anja Terjesen

Vi ønsker velkommen:
Line Bakke er
tilsatt som diakon
og begynte
11. mai.

Anne Margrethe
Øwre er tilsatt
som ny kirkeverge i Elverum kirkelige fellesråd.
Hun tiltrer stillingen 3. august.

Marie Margrethe Lie
Sperre er tilsatt som
sokneprest i Hernes og
Nordskogbygda. Hun
begynner 8. juni.
Viønsker velkommen
til innsettingsguds
tjeneste i Hernes kirke
søndag 14. juni kl. 1100 og i Nordskogbygda
kirke 21. juni kl. 1100.
Geir Wiknes er tilsatt i
et vikariat som prest/
kateket ut året 2015.
Han vil virke i alle våre
fem kirker.

kirkebakken 2 | 2015
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Døde i Elverum, Heradsbygd,
Hernes, Sørskogbygda og
Nordskogbygda
Frank Carlsson f. 1945
Magne Aaseth f. 1929
Halvdan Hansen f. 1926
Geir Solheim f. 1961
Karl Henrik Rundberget f. 1930
Torbjørg Berget f. 1919
Rolf Carlsen f. 1944
Sverre Larsen f. 1926
Aslaug Kamilla Strand f. 1921
John Kristofer Merkesvik f. 1932
Gunhild Elisabeth Kristiansen f. 1925
Helge Oddvar Sveen f. 1933
Eldbjørg Helen Nystuen f. 1921

Døpt i Elverum kirke

Døpt i Hernes kirke

Olav Karlsen
Anine Marie Minothi
Elias Myren
Marie Embretsen Håkensmoen
Magnus Moberget
Sindre Notland Fevang
Anea Edvardsen
Angelica Johansen Carlsson
Iver Evenrud
Odin Aleksander Øien
Mathias Karlsen Andersen
Doron Julian Ernsting
Noa Granheim
Martine Bekkevoll
Katrine Sætereng

Theodor Nilsen Karlstad
Hanna Dellerud
Sondre Friis Nyberg

Døpt i Heradsbygd kirke
Marie Rundberget Henriksen
Sigurd Mykleby
Sigurd Johansen

Døpt i Terningmoen kapell
Embla Steen Berqvam

Vigde i Elverum kirke
Solveig Karine Mjølstad Fossholt og
Hans Martin Tala Fossholt

Bli besøksvenn!
Det er mange som kunne tenke seg en å prate med.
Mange er ensomme og mange trenger en å prate
litt med innimellom … kanskje bare en gang i uken.
En som kommer på besøk, tar en kaffe og prater litt …
Kanskje du vil bli besøksvenn?

[ E LV E RU M

k irkekontor ]

Elverum kirkekontor
Sentralbord: 62435270
Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1
Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum
Kontortid: Mandag – fredag 9 – 15
E-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no
Webside: www.elverum.kirken.no
Elverum kirkegård
Fasttelefon/telefaks: 62 41 60 81
Atle Bech: 95 19 89 15
Svein Erik Gran: 91 77 36 23
Magnar Spidsberg: 95 19 89 17
Kirketjenere
Helge Thoresen: 90 18 01 39
Aud Paust Andersen: 62 41 30 51
Erik Busk: 95 19 89 25
Sølvi Enger: 98 40 04 60
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Prester
Dagtid; sentralbord: 62 43 52 70
Sevat Lappegard: 95 87 61 32
Ole Kristian Bonden: 41 50 06 72
Edle Fremstad 99 73 78 12
Studentprest
Katrin Wiegmann: 91 60 02 87
Organister
Nils Tore Enget: 99 63 80 92
Ole Andreas Fevang: 99 23 27 81
Øvrige ansatte
Menighetsped. Hege Midthun: 99 62 19 72
Menighetsped. Guri G. Gøbel: 90 97 36 27
Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: 95 19 89 13
Konsulent Siri Høisveen: 95 19 89 11
Konsulent Anja Terjesen: 95 19 89 12
Konst. kirkeverge:
Ann Kristin S. Myrer: 95 19 89 13
Vaktmester i Generalgården Frode Bech

Heradsbygd sokn
Sokneprest Edle Fremstad
Leder menighetsråd: Torkel Solberg
Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen
Hernes sokn
Leder menighetsråd: Bente Regnåsen
Nordskogbygda sokn
Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold
Sørskogbygda sokn
Leder menighetsråd: Svanhild Husa
Sykehuset innlandet, Elverum
Sykehusprest Guttorm Eidsslott: 62 43 80 21
Kirkens SOS: 22 40 00 40

[ G UDSTJ E N ESTER

| KO NS ERTER ]

GUDSTJENESTER
14. mai Kristi Himmelfart

9. august

Elverum kirke kl. 1100 Avskjedsgudstjeneste for kantor Nils Tore Enget.
Kirkekaffe i Generalgården.

Elverum kirke kl. 1100
Hernes kirke kl. 1100

17. mai

16. august

Elverum kirke kl. 0900
Heradsbygd kirke kl. 1100
Hernes kirke kl. 1115
Sørskogbygda kirke kl. 1130
Nordskogbygda kirke kl. 1230

Elverum kirke kl. 1100
Heradsbygd kirke kl. 1100
Kalbrenna seter kl. 1200

23. august

Elverum kirke kl. 1100 Babygudstjeneste

Elverum kirke kl. 1100
Hernes kirke kl. 1100
Sørskogbygda kirke kl. 1100

24. mai Pinsedag

30. august

Elverum kirke kl. 1100
Sørskogbygda kirke kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste. Hernes korforening.
Hernes kirke kl. 1300
Nordskogbygda kirke kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste

Elverum kirke kl. 1100
Heradsbygd kirke kl. 1100

21. mai

6. september

Elverum kirke kl. 1800 Kirkas bursdagsfest. Minore og Majore

Elverum kirke kl. 1100
Hernes kirke 1100 Konfirmantpresentasjon
Sørskogbygda kirke 1100 Konfirmantpresentasjon

31. mai

13. september

Elverum kirke kl. 1030 Konfirmasjonsgudstjeneste. Cantate Domino
Elverum kirke kl. 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste. Cantate Domino
Hernes kirke kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste

Elverum kirke kl. 1100 Konfirmantpresentasjon
Heradsbygd kirke kl. 1100 Konfirmantpresentasjon

25. mai Andre pinsedag

7. juni
Elverum kirke kl. 1030 Konfirmasjonsgudstjeneste Cantate Domino
Elverum kirke kl. 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste Cantate Domino
Heradsbygd kirke kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste

14. juni
Heradsbygd kirke kl. 1100 Friluftsgudstjeneste på Revelberget
Hernes kirke kl. 1100 Blomstermesse. Innsettelsesgudstjeneste.
Triangelparken kl. 1100 Friluftsgudstjeneste
Sørskogbygda kirke kl. 1100

20. september
Elverum kirke kl. 1100 Min kirkebok. Høsttakkefest
Nordskogbygda kirke kl. 1100 Konfirmantpresentasjon
Hernes kirke kl. 1300

27. september
Elverum kirke kl. 1100
Heradsbygd kirke kl. 1100 Høsttakkefest og Kirka mi for 6-åringer
Sørskogbygda kirke kl. 1100

21. juni

konserter:

Nordskogbygda kirke kl. 1100
Nubben seter kl. 1200 Friluftsgudstjeneste

21. mai

28. juni
Elverum kirke kl. 1100
Heradsbygd kirke kl. 1100

5. juli
Elverum kirke kl. 1100

Hernes kirke kl. 1800 Geirr Lystrup og Hernes barnekor

14. juli
Elverum kirke kl. 1900 Sommerkonsert Cantate Domino

8. august
Elverum kirke kl. 1400 Orgelkonsert med Bjørnar F. Boysen

12. juli
Elverum kirke kl. 1100
Nordskogbygda kirke kl. 1300

19. juli
Elverum kirke kl. 1100
Hernes kirke kl. 1300

26. juli
Elverum kirke kl. 1100
Heradsbygd kirke kl. 1300
Renosdammen kl. 1300 Olsokmesse. Friluftsgudstjeneste

2. august
Elverum kirke kl. 1100 Festspill messe

Nye sangere 
ønskes velkommen
Cantate Domino ønsker nye sangere velkommen til
høstsemesteret 2015. Programmet inneholder blant
annet kortur og Händels Messias.
Interesserte kan ta kontakt med d
 irigent
Ole Andreas Fevang på tlf. 992 32 781 eller
e-post ole.andreas.fevang@elverum.kirken.no.

kirkebakken 2 | 2015
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Konfirmasjon i kirka 2016:

Tid for undring
og nye opplevelser
Konfirmasjon handler om å utforske
kristen tro og livets store spørsmål
samme med andre.
Det er nå åpnet for påmelding og registrering av neste
års konfirmanter. Påmelding skjer på hjemmesida til
Den norske kirke i Elverum www.elverum.kirken.no.
Her klikker man på fanen som heter konfirmasjon,
og velger deretter den kirka konfirmanten geografisk
tilhører og skal konfirmeres i. Fyll ut skjema og
trykk bekreft før det sendes.
Informasjon om neste års konfirmasjon skal være sendt
ut til alle 8. klassinger i kommunen. Hvis noen mangler
informasjon eller trenger hjelp med registrering,
ta kontakt med Elverum kirkekontor enten på
e-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no
eller på telefon 62 43 52 70.
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Søndagsåpne butikker
En tidligere ordfører i
Elverum fikk mye oppmerksomhet i nasjonale
medier for noen år siden, da han
minnet om helligdagsfreden og ba folk
la gressklipperen stå på søndag. Nå vil
regjeringen, med kulturminister Widvey
i spissen, åpne for søndagsåpne butikker.
Så får vi ikke klipt gresset på søndager
heller.
Søndag er annerledesdagen i vår
kultur. Hva vi har fylt dagen med er forskjellig, både opp gjennom historien og i
samfunnet i dag. Men søndagen er
annerledes de andre dagene i uka. Den
er annerledes fordi det er en felles fridag
– selv om mange likevel vil måtte jobbe.
Det vet en som holder til i kirketårnet.
Dagen er annerledes, fordi at butikker
og kontorer, skoler og barnehager holder stengt. Det gir oss som fellesskap
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 ulighet til å gjøre andre ting. Til og
m
med slå gresset.
Det handler om frihet, sier dem.
Frihet for hvem? Fagbevegelsen protesterer. Handelsstanden protesterer. Miljø
bevegelsen protesterer. Kirka protesterer. Det er ikke noe folkekrav å viske ut
forskjellen mellom hverdag og helg. En
felles hviledag fremmer fellesskap og
folkehelse. Annerledesdagen gir rom for
familieliv og fellesskap, gudstjeneste
feiring og frivillig engasjement i idrett
og kulturliv.
Regjeringens forslag om søndags
åpne butikker handler ikke om å få kjøpe
melk og brød når du vil. Det handler om
at flere må jobbe på ukurante tider med
større kvelds- og helgebelastning. Det vil
være utfordrende og påvirke familier,
lokalsamfunn og handelsstanden.
Det handler om å bryte opp en tusen år

lang tradisjon. En felles hviledag er noe
av det som gjør oss til et samfunn. Det er
veldig overraskende at dette forslaget
kommer fra en konservativ minister fra
Høyre. Søndagens særpreg er avhengig
av at den vernes og ivaretas som en felles
hviledag. Den er et viktig uttrykk for de
kristne og humanistiske verdier som
samfunnet vårt bygger på.
Statsråd Widvey advarte på årets
Kirkemøte i april Den norske kirke mot
å stille seg slik at høyrefolk ikke kunne
engasjere seg i kirka, fordi kirka tar politiske standpunkter. Da repliserte kirkemøtedelegat og tidligere Høyre-ordfører
Jan Olav Olsen i kjølvannet av regjeringen forslag om søndagsåpne butikker:
«Nå må ikke Høyre stille seg slik at
kirkemedlemmer ikke kan engasjere seg i
Høyre!»
Periscopus

